
                                                              Załącznik nr 2 

         

Warszawa, dnia………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na: 

Usługę opieki Informatycznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  

oraz podległych placówek w zakresie serwisu i doradztwa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

•  cenę netto za godzinę:……………………….. zł; podatek VAT: ……………………zł.  

•  cenę brutto za godzinę:………………..zł. 

(słownie:……………………………………………………… ………… ………..zł …./100). 

• Łączna cena usługi brutto za całość przedmiotu zamówienia przy założeniu 200 godzin usługi 

wynosi:………………….zł 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2022r. – 30.11.2023r. 

2.  Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, że: 

1. w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

2. zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

3. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, 

4. nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), 

5. gwarantuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozeznaniu 

cenowym, 

6. uważam się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania 

ofert, 

7. wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym  

8. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy. 



9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *** 

 

 

…………………………………………….                                                                    …………………………..……………………………………. 

           miejscowość, data                                  podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

                                                                 (osób uprawnionych) 

                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy. 

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników 

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1). 

*** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


